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TOPLUMBiLiMSEL YONTEM AC;ISINDAN
DURKHEiM VE WEBER
Co~kun

San*

Ozet: Bu makalenin amaCI, Durkheim iIe Weber' in toplumbilimsel yonteme
yaptlklan gorece ozgUn katkilan irdeleyerek kar~Ila~tlrmaya, ba~ka bir deyi~le,
her iki bilim insanmm kalIpla~tmlml~ soylemlerinden uzakla~arak, yontembilimin
ozUne yonelen gorU~lerini on plana r;lkarmaya r;ah~maktlr. Soz konusu amar;
dogrultusunda once her iki sosyologun toplumbilim yakla~lmlannm ana hatlanna
deginilmi~, Durkheim'm toplumbilimsel yontem kurallan Weber ile; Weber' in
yontemleri de Durkheim ile ir; ir;e ger;ecek bir;imde kar~Ila~tIfllml~tIr.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal olgu, toplumsal eylem, nesnellik, nedensellik, saf
(ideal) tip.
Durkheim's and Weber's Contributions to Sociological Method
Abstract: The purpose of this article is to feature Durkheim and Weber's views
that tend towards the essence of methodology by straying from the cliched
discourses of these two scientists. in other words to compare by examining
thoroughly the relatively original contributions of Durkheim and Weber to
sociological method. For this purpose the main lines of the sociological
approaches of these two sociologists were addressed firstly and then the main
rules of sociological methods of Durkheim were compared with Weber's method
and the method of Weber were evaluated in a way were nested.
Key Words: Social Fact, Social Action, Objectivism, Causality, Pure (ideal)
Types.
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Emile Durkheim (1858-1917) ile Max Weber'in (1864-1920) c;;agda~
toplumbilirnin en onemli kuruculannm ba~mda yer aldddanna ili~kin kant,
bilim dUnyasmda yaygmdlr. HiC;; ku~ku yok ki, bu bilim insanlannm yantnda
belli alanlarda ve konularda derinlemesine c;;ozUmler yapan daha birc;;ok
sosyolog da yer almaktadlr. Ne var ki, Durkheim ve Weber ikilisi, toplumu
olabildigince geni~lemesine irdelemeye c;;ah~ml~ aynca kirni onemli alanlarda da
derinlemesine incelemeye yonelmi~lerdir. Soz konusu bilim insanlanm
digerlerinden aYlran ve c;;agda~ toplumbilimin kuruculan dUzeyine yUkselten
ozellikleri, aglrhkh olarak bu yonelimde gortilebilir. Aynca her ikisinin de
ya~adlklan donemin (ansiklopedist donemin sonlan) toplumlann gorece daha
genelci aC;;lklamalara uygun bir zaman dilimine denk dU~tUgtinU unutmamak
gerekir. Ote yandan toplumsal bilimlerin sosyolojik, psikolojik, ekonomik
siyasal vb. ozgtil aglrhklan ba~at olan olgu ve olaylan belli bir mesafeyle
arkadan izledikleri, iyi bir olaslhkla yakm gelecegi (5-10 yd)l kapsayabilecek
ongorulerde bulunabilecegi de gozden uzak tutulmahdlr.
Gen;ekten her toplumbilimsel olgu ve olay, zaman ve uzam boyutunda biricik
(tinik) ozellik gosterir. Ba~ka bir deyi~le, doga bilimlerinde oldugu gibi2
toplumbilimde genel-gec;;er yasalara ula~mak olanakstzdlr. Oyleyse, toplumsal
olgu ve olaylann ancak geriden gelinerek belli bir zaman-uzam boyutunda
a9lklanabileceklerini kabul etmek gerekir. Weber'in kendi c;;ah~malannm
" ... on, yirrni ya da elli ytl ic;;inde eskiyecegini ... ,,3 aC;;lk ytireklilikle dile getirmi~
olmasl, bu baglamda c;;ok onernlidir.
Durkheim ve Weber, toplumbilirnin kilometre ta~lan olarak birc;;ok yaplt ortaya
koymu~lardlr4. Bunlann incelenmesi ve kar~tla~tlfllmasl, ancak geni~ bir
ara~tlfmaCI ekibinin Yillar stirecek c;;abalan sonucunda olanakll gortilebilir.
Genelle~tirici ve ytizeyse1 bir kar~lla~tlrmanm ise yanh~ anlamalara neden
olabilecegi, tistelik bilimse1 bir katkt saglayamayacagl aC;;lktlr.

Daha uzun erimli ongoriller bilimin degil, flittirizmin yetki alanma girer.
Doga bilimlerinde bile, hem zaman hem uzam boyutunda ge~erli olabilecek yasalardan soz edilebiJecegi,
btiytik O1~tide tartJ~maya a~tkttr.
Co~kun San, Max Weber'de Hukukun ve Me$ru Otoritenin Sosyolojik Analizi, Ankara 1971, s.36.
Durkheim kitaplan dt~mda, toplumsal bilimlerin degi~ik alanlarmda ~ok saytda makale tiretmi~tir. Gerek
yazdtklanmn tam bir bibliyografyast, gerekse katktlanmn derinlemesine bir degerlendinnesi i~in bkz.:
Steven Lukes, Emile Durklzeim, His Life and Work, A Historical and Critical Study, London 1973. Weber
de kitaptan ~ok makaleler kaleme a1rm~, soz konusu monografilerinin bir k1srmm "Ekonomi ve Toplum"
adh yapttma sistematik bir btittinltik i~ine yer1e~tirmeye ba~lamt~, ancak omrti yetmedigi i~in soz konusu
b~yapttmt tamam1ayamamt~ttr. "Ekonomi ve Top1um" ancak oltimtinden sonra ve belli ol~illerde eksik
olarak yaymlanabiJmi~tir. Weber'in stmrh da olsa, ~ok ba~anh bir ~oztimlemesi i~in bkz.: Reinhard
Bendix, Max Weber, An Intelectuel Portrait, New York 1960.
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Bu nedenle, slmrlan dar bir makale kapsammda bu iki bilim insanmm, ancak
belli bir alana yaptlklan se~ilmi~' katkllarz ele ahmp kar~Ila~tlfllabilir. S6z
konusu bilimsel endi~e baglammda Durkheim ve Weber'in, toplumbilimsel
yonteme yaptIklan kimi katkzlar bu makalede kar~Ila~tlrmah olarak ele almmaya
c;:ah~Ilacaktlr.

Her iki Sosyologun Ya~adlklarI Donemin Kimi Ozellikleri
Ki~iliklerin

ve onlann yapltlanmn degerlendirilmesinde, s6z konusu ki~ilerin
ya~adlklan zaman dilimi ile sosyalle~tirilmelerinin gerc;:ekle~tigi yer, onemli bir
C;:lkl~ noktasl olu~turur, Gerek Durkheim, gerekse Weber hemen hemen aym
zaman diliminde ya~amlanm slirdlirmli~5 olmakla birlikte, birincisi Fransa'da,
ikincisi Almanya' da ki~iliklerini olgunla~tmp yapltlanm gene bu c;:evrelerde
vermi~lerdir.

Durkheim ve Weber'in dli~lincelerinin ve bilimselliretimlerinin belli bir dlizeye
ula~tlgl yakla~lk 1890-1910 ytllan araSI, Avrupa'da (6zellikle Fransa'da) "la
belle epoque" (glizel c;:ag) diye amlan bir donemdir. C;linkli bu zaman dilimi,
ozgurluk yamnda tUm eksikliklerine kar~m, e:jitlik kavrammm da geli~meye
ba~ladlgl, A vrupa anakarasmda bir daha bUyUk sava~lann C;:lkmayacagl
inancmm yaygm oldugu, somlirgelerden akltIlan artI deger sayesinde, maddesel
ya~am ko~ullannm ozellikle btiylik kentlerde iyile~tirildigi bir toplumsal
degi:jime denk gelmektedir. Klsacasl, geli~mi~ A vrupa tilkelerinde ya~ayanlar
gelecege genellikle umutla bakmaktadular.
Ne var ki, Durkheim ile Weber yakm gelecekte koklti bunahmlann6
C;:lkabilecegini sezmi~ler ve degi~ik aC;:llardan uyanlarda bulunmu~lardlr.
Durkheim daha c;:ok toplumsaI dayam~manm ve ahlakln giderek zaYlflayacagl,
Weber ise demokratik dlizenin kamu blirokrasisinin denetimi altma girecegi
6ngortileri Uzerine odaklanml~ g6rlinmektedir.

Durkheim 1858-1917, Weber 1864-1920 arasmda

ya~aml~,

Durkheim 59, Weber ise 56

ya~ma

ula~abilmi~tir.

Rene Konig, Emile Durkheim, iyinde: KZa.l'siker des sozioZogischen Denkens, Cilt J, Mlinchen 1976, s,18.
Konig soz konusu bunahm bilincinin, Durkheim'm tUm bilimsel eylemlerinin temelini olu~turdugunu dile
getirmektedir.
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Gene bu donemin ilgin<; ozelliklerinden biri "kliltlir milliyet<;iligi,,7 diye
tammlanabilecek bir tutumun yaygm olu~udur. A<;lk<;asl birbirleriyle aym smm
payla~an Fransa ile Almanya (ve digerleri) arasmda, II. Dlinya Sava~mdan
gtinlimlize dek geli~en birbirlerinin yapltlanna gonderme yapmak8, slk slk
uluslararasl bilimsel toplanttlar dtizenlemek, birbirlerinin bilim insanlanm
tezlerde ve diger monografilerde degerlendirmek gibi bilimsel ili~ki ile
etkinliklerin zayif oldugu bilinmektedir. Belki tek istisnaYI, kimilerinin btiytik
bir begeni, kimilerinin ise bliylik bir tepki ile yakla~tIklan Karl Marx ve
yapltlan olu~turmaktadlr.
Oysa gerek Durkheim gerekse Weber kendi anadilleri dl~mda bir<;ok A vrupa
dilini ya <;ok iyi ya da en azmdan bilimsel <;ah~ma yapabilecek dlizeyde
bilmektedirler. Fakat bu ozelliklerine kar~m, diger <;agda~lan bilim insanlan
gibi temel <;lkt~ yonelimlerini kendi lilkelerindeki ekollere baglaml~ olmalan,
bilim tarihi a<;lsmdan ilgin<;tir. Glinlimlizde bile bu tutumun izlerine artlk
rastlanmadlgml soylemek bir hayli zordur.

Durkheim ve Weber Sosyolojilerinin Ana Hatlan
iki bilim insammn yontembilim gibi ilk bakl~ta <;ok somut bir izlenim buakmasl
olasl bir konudaki katkllanmn saghkh olarak kar~lla~tmlabi1mesi a<;lsmdan,
genelle~tirmenin i<;erdigi tuzaklan goz ardl etmeksizin, genel yonelimlerine
ktsaca ve ~ematik bir bi<;imde deginmek zorunlu hale gelmektedir.
Durkheim felsefe ogrenimi gormli~ ve once felsefe ogretmenligi, sonralan ise
pedagoji profesorlligli gorevlerinde bulunmu~tur. Weber'e gelince, ogrenimini
genel olarak hukuk, yan bran~ olarak ekonomi alamnda ger<;ekle~tirmi~, degi~ik
donemlerde ve ktsa slirelerle hem ekonomi hem de sosyoloji profesorlligti
Soz konusu tutumun daha sonraki yillarda "kUltlir ~ovenizmi" hatta bu yonelimlerden farkh bir kulvarda
"kliltlir lrk'iahg1"na vardmldlgt unutllimamaltdtr.
Theodor W. Adorno, Einleitung, i<;:inde: Emile Durkheim, Sozi%gie und Philo.l'ophie, Frankfurt/Main
1976, s.15. Konig, Emile Durkheim ... s. 401 Yd. Oysa Durkheim ozellikle Alman bilim insanlan Uzerine
yok saytda ele~tiri yaztlan yaymlamt~ ve bu yazilannda aynca kendi gorU~lerini de i~lemi~tir. Ancak din
sosyolojisi, hukuk sosyolojisi gibi benzer konulan ele aldtklan halde, Durkheim'm Weber ile ilgili bir
degerlendirmesi yOktllr. Her ikisi de, ba~kalanna a<;:tk<;:a gonderme yapmayt pek sevmedikleri i<;:in,
birbirlerinden esinlendikleri ya da etkilendikleri yonUnde bir yargtya varmak da <;:ok zordllr. Weber'in de
dogrudan Durkheim'la ilgilendigine ili~kin bir ize rastlamak, ancak bilimsel bir dedektiflik sonucunda
olanaklt olabilir. Aynca I. DUnya Sava~mda (1914-1918) Almanya'nm Fransa'ya saldlfmt~ oldugllnll,
bOylece var olan bilimsel ilikilerin de kesintiye llgradtgmt annllsamak gerekir. TUm bu ger<;:eklere kar~tn,
Adorno (Einleitung ... , s.22) Durkheim'tn "Deger Yargtlan ve Gerc;:eklik Yargllan" adlt bildirimakalesinde ad vermeksizin Weber'i ele~tirdigi kamsmdadu.
ko~an
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yapIll1~t1r.

Birincisinin felsefeden sosyolojiye, ikincisinin ise hukuk ve
ekonomiden sosyolojiye yoneldigi ammsanacak olursa, Durkheim'in neden bir
ttir ttimden gelimci, Weber'in ise ttime vanmCl yakla~lInlar kullandlklan, belki
daha iyi anla~llabilir. Ger~ekten de Durkheim'm anahtar kavraml "sosyal olgu"
(faits sociaux) iken, Weber'in ttim ~ah~malannm odak noktasma koydugu
kavraml "sosyal eylem" (soziales Handeln)dir.
Durkheim, toplumsal olgulann bireysel-psikolojik tutmnlardan ~ok daha ba~at
bir etkiye sahip olduklan tezini, yanktlan gtintimtize dek stiren tinlti "intihar"
ara~t1rmasl ile ortaya koymu~tur9. Weber ise, toplumsal eylem kavramml,
gorece erken oltimti nedeniyle tamamlayamadlgl "Ekonomi ve Toplum" adh
sistematik yapltmm ba~mda enine boyuna ele ahp a~lklaIll1~tlrlO.
Kolektif bilin~ gibi metafizik11 yan tatlar i~eren ve ahlak tizerine dli~linceleriyle
otoriter bir egilime yatkm oldugu 12 ileri slirlilen Durkheim ile psikolojiye
egilimli oldugu savlanan 13 Weber'in, kabaca pozitifist ve rasyonalist bilimciler
kategorisine girdikleri konusunda genel bir oyda~ma vardlr denebilir.
Toplumbilimi felsefe ve ekonomi politik gibi dallann sultasmdan kurtanp,
baglmslz bir bilim dah olarak kurmak konusunda ise, her iki bilim insam da
tartl~maslz bir bi~imde bir1e~mektedir1er.

Her iki Toplumbilimcinin Diinyada ve UIkemizdeki Etkileri

Glinlimlizdeki yaygm linleri a~1S1ndan baktldlgmda, her iki toplumbilimcinin de
ba~tan beri aym ya da benzer ol~tilerde gerek dlinyada gerekse lilkemizde
tanmdlklarl samlabilir. Oysa Durkheim, henliz ya~arken Anglo-amerikan
dlinyasmda, italya, ispanya gibi Latin kokenli tilkelerde, hatta Ziya Gokalp'in
katktlan ile lilkemizde 14 btiylik bir line kavu~mu~, yapltlarl ingilizce ba~ta
olmak lizere yabancl dillere ~evrilmi~, aynca bilimsel katktlan hakkmda

10

II
12

13
14

Adorno, Einleitung ... , S.8. Durkheim'm "Le Suicide -Etude de Sociologie" adh ara~tIrmasl Tiirk~eye de
~eYrilmi~tir: Emile Durkheim, jntihar, <;ey.: O. Ozankaya, 2. baskI, Ankara 1992.
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tiibingen 1956, s.3-24.
Konig, Emile Durkheim ... , S.313 ye 316.
George Em. Marica, Emile Durkheim, Soziologie und Soziologismus, lena 1932, s.87. Aktaran: Adorno,
Einletiung ... , s.20.
Barlas Tolon, Toplumbilimlerine Giri§, 2. baskl, Ankara 1978, s.44.
Hilmi Ziya Ulken, Tarkiye'de (:agda$ Diqiince Tarihi, istanbul 1982, s.312 Yd.
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incelemeler yaymlanml~tlr15. Ulkemizde ortaogretimde aglrhkh olarak
Durkheim'm aile sosyolojisi okutulmu~, yliksek ogretim dlizeyinde ise diger
toplumbilimciler yanmda, Durkheim' a ozel bir ilgi gosterilmi~tir16. istanbul
Universitesi Hukuk Fakliltesinin 1950 yllmda, Durkheim'm meslek etigi, devlet
ve hukuk lizerine ders notlanm yaymlaml~ olmasl (Le<;ons de Sociologie:
Physique des moeis et du droit, Paris-istanbul 1950) bu baglamda ilgin~tir.
Weber'e gelince, on un oncelikle kendi lilkesinde bile Simmel, Troeltsch ve
Tonnies gibi sosyologlann yanmda 17 ve hatta zaman zaman onlarm gerisinde
yer aldlgl soylenebilir. Weber'in Almanya dl~mda tamnmaSl ise olUmlinden ~ok
sonra, yakla~lk II. Dlinya Sava~I'nm ardmdan olanaklt olabilmi~tir. Ustelik
Weber'in kendi lilkesinde yeniden ke~fedilmesini ve bir slire sonra uluslar araSI
bir line kavu~masml bir ABD'li sosyolog olan Talcott Parsons gerek Weber'den
yaptlgl ~eviriler gerekse yapltlannda ondan begeniyle soz etmesiyle saglaml~tlr.
Amerikan sosyolojisinin 1950-65 arasmda ba~hca yaplsalcl i~levsellik okulunun
etkisinde bulunmasl nedeniyle, Weber bu aklmm onclisli olarak tamtllml~tlr.
Ku~kusuz Weber'in Marx ve yapltlannm kar~lt figlirli ~eklinde piyasaya
slirlilmesi de, onun ozellikle Amerikan Birle~ik Devletlerinde bliylik bir line
kavu~masma vesile olmu~tur18.
Ulkemizde Weber'in derslerde ve sonradan yaymlanan ders kitaplannda gorece
ayrmtlh bir bi~imde ele ahnmasl 1954-55 ytllanna rastlar. Ankara Universitesi
Dil ve Tarih-Cografya Fakliltesine ~agnlan Hans Freyer "i~timai Nazariyeler
Tarihi" dersinde Weber'e geni~~e yer venni~tir19. Bunu izleyen ytllarda,
oncelikle Weber'in "otorite tipleri"nin,
sonra "hukuk tipolojisi"nin
monografilerde i~lendigi gorlilmektedir. Glinlimlize dek yapllan kimi c;evirilerin

15

16

17
18
19

Durkheim'm yapltlannm bibliyografyasl ingilizcede ilk kez 1915 Ylhnda Charles Gehlke tarafmdan
yaymlanml~ hatta Durkheim siiz konusu bibliyografyaYI bizzat giizden gevirmi~tir. Charles Gehlke, Emile
Durkizeim's Contributions to Sociological Theory, New York 1915.
Olkemizde gerek orta iigretimde gerekse yiiksek iigretimde okutulan ders kitaplanyla ilgili yeni ve
ba~anh iki inceleme i\;in bkz.: Mehmet Al1lk, Lise Sosyoloji Ders Kitaplan Uzerine Ele/itirel Bir
Degeriendirme, i\;inde: Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, s. 145-191.
Yiicel Bulut, Tiirk("e'de YaYllllanml/i Sosyolojiye Giri/i Kitaplarz Hakklllda Bibliyografik Bir
Degerlendirme, i\;inde: Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, s. 81-144.
Adorno, Einleitung . .. , S.7. Dirk Kasler, Max Weber, i\;inde: Klassiker des soziologischen Denkens, 11.
Cilt, Miinchen 1978, s.l64 ve 174.
Kasler, Max Weber ... , S.173.
Hans Freyer, j{"timaf Nazariyeler Tarilzi, Ankara 1960, s. 166-191. Aynca, Hans Freyer, Sosyolojiye
Giri/i, Ankara 1957. Weber'i klsa olsa da, ilk ele alanlardan biri Hilmi Ziya Olken'dir: j\:timaf Doktrinler
Tarilzi, istanbul1941, s.325-329.
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de etkisiyle, artIk Weber'in Durkheim ile birlikte toplumbilimin klasikleri
ba§mda yer aldlklan soylenebilir.
Yukandaki s;ok genel hatta §ematik as;lklamalann, soz konusu toplumbilimcileri
anlamaya yeterli olmayacagl a~lktIr. Ancak bu makalenin asll amaCl Durkheim
ile Weber'in kimi yontembilimsel katktlanm irdelemek oldugu is;in, §imdilik bu
kadarlyla yetinmek gerekecektir20 •

Durkheim ile Weber'in Toplumbilimsel Yonteme Kimi Katkllan
<;agda§ toplumbilimin temellerinin attldlgl bir donemde, sosyolojinin kendine
ozgii yonternlerini hentiz olu§turmaffil§ olmasl dogal kar§tlanmahdlr. Bu
nedenle gerek Durkheim'm gerekse Weber'in gtintimtizdekine benzer sistematik
bir yontembilim geli§tirdikleri soylenemez. Her iki bilim insam, daha ~ok
toplumbilim is;in elveri§li yonternlerin ana ogelerini ve kimi onernli
kavramlarzm yapllandlrmaya ~ah~ffil~lardlr. Bu ~abalar s;ers;evesinde
Durkhem'm aglrhkh bir bi~imde felsefeden, Weber'in ise a~lk~a tarihsel ve
gtincel olgu ile olaylardan ~lkt1g1 ileri stirtilebilir. <;lkt§ noktalan farkll olsa da,
yontem ilkeleri olarak adlandmlabilecek konularda, birbirlerine yakla§tIklan
gortilmektedir.
Aynca alan ara§t1rmalan yapllmakslzm kurarnlar olu§turulamayacagmm da
bilincindedirler ve kendileri de donemin olanaklanmn ktslthgl i~inde kimi
konularda ara§t1rmalar yapffil§lardlr. Durkheim, ba§hca istatistiklerden
yararlanarak intihar konusunda, Weber ise istatistikler yamnda anket (sormaca)
teknigini de kullanarak ta§ra papazlarl ve dokuma i§s;ileri tizerinde21 alan
ara~tlrmalan ger~ekle§tirmi§tir.

Durkheim yontem hakktndaki gorti§lerini, yeri geldiks;e bir~ok ba§ka yapltmda
da dile getirmi§ olmakla birlikte, 1895 ytlmda yaymlanan "Toplumbilimsel
Yontemin Kurallan" adh kitabmda ele alffil§t1r.
Weber' e gelince, 0 da bu konudaki gorti§lerini bir~ok monografide i§lemi§ ve
soz konusu makaleler oltimtinden sonra "Bilim KuramI" adlyla yaymlanffil§tIr.
Bu yaymda, dogrudan yontembilirnle ilgili makaleler yanmda ba§ka

20

Daha aynntIh bilgi isteyenlerin gerek yabancl dillerde gerekse tUrk~ede yaymlanan yapltlara bakmalarl

21

San, Max Weber'de ... , S.33-34.

ka~mIlmazdlr.
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konulardaki yazIlar da yer aldlgl i<;in, 1968 Ylhnda yeni bir dUzenleme ve ad
altmda (Yontembilimsel Yazllar) yeniden yaymlanml~tlr22.

Din-Siyaset-BHim ili~kisi
Uygarhk tarihi boyunca din-siyaset-bilim U<;geni, toplumsal dtizenin
sUrdtirtilmesi a<;lsmdan onemli i~levler tistlenmi~tir. Gerek <;ok, gerekse tek
tannh dinlerin egemen oldugu donemlerde, aralannda zaman zaman gerilimler
ya~anrru~ olsa da, genellikle din ile siyaset kurumlannm birbirlerinin gtictinden
yararlanarak toplumlan yonettikleri bir tarihsel ger<;ektir. Din kurumunun
geleneksel hukuk ile ahlak kurallanmn ilk ana kaynagml olu~turdugu, kendi
kurulu~ dogmalanna aykm olmadlgl ol<;Ude bilim tizerinde de tekel olu~turmaya
<;ah~t1g1 a<;lktlr. Bilimin, greko-romen uygarhgl sUresince slmrli bir ozerklige
kavu~tugu soylenebilirse de, din kurumunun etkileri ve engellemeleri orta<;ag
boyunca varhgml gU<;lti bir bi<;imde duyumsatmaktan geri kalmaml~tIr.
Buna kar~Illk, aydmlanma <;agmm getirdigi klsmi dUnyasalla~ma (sekUlerle~me)
atmosferinde, din kurumunun eski gtictinti yitirmesi, devletin ise mutlak
monar~ilerden anayasah monar~ilere hatta cumhuriyet rejimlerine evrilmesi
sonucunda, bilimin yava~ yava~ ozerk bir konuma kavu~tugu gortilmektedir. Ne
var ki, bu kez de se<;imle gelseJer bile se<;imle gitmemeyi ba~arabilen ve gerekli
gordtik<;e halkoylamalanna ba~vuran basklCI iktidarlar (totaliter rejimler ve
otoriter sozde demokrasiler) bilim Uzerinde egemenlik kurmak Uzere her yola
ba~vurur olmu~lardlr.

Durkheim ve Weber'in ya~adlklan 19. yUzYlhn ikinci yansl ile 20. yUzYlhn ilk
<;eyregi, gorece demokratik rejimlerin ge<;erli oldugu ve bilimin gerek
tiniversitelerde gerekse Universite dl~mda olduk<;a ozgUr bir bi<;imde Uretildigi
bir doneme denk gelmektedir. Soz konusu tiretim bir yandan "bilgi i<;in bilgi"
edinmeye, ote yandan onernli bir boltimU de "dogaya egemen olma" amacma
yoneliktir23. Bu donem, ozellikle Almanya'da slkhkla kullamlan bir deyi~le
"ktirsU peygamberligi"nin24 anla~Ilamaz ve anlatIlamaz boyutlara ula~masma
neden olmu~tur. Ger<;ekten de bir bolUm bilim insam, kimi zaman pek yeterli
olmayan bilimsel inceleme ve ara~ttrmalara dayamr gibi gorUnerek, aslmda ise
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Max Weber, Met/zodologiscile Schr~ftenJ Frankfurt/Main 1968.
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belli siyasal ideolojilerin temsilcileri kimligiyle en genel anlammda toplumsal
sorunlann ~oziilmesi i~in "re~eteler" yazmaya ba~laml~lardl~5.
i~te bu ortamda hem Durkheim hem de Weber bu ttir klirsli peygamberligine
a~lk ve kesin bir bi~imde kar~l ~lkarak, bilimde ve bilimsel yontemlerde
nesnelligi savunmu~lardlr. Her ikisinin de iizerinde durduklan en onemli nokta,
bilim insamnm "steril" bir kimlik geli~tiremeyecegi, ancak bilimsel
~ah~malannm "steril" bir ortamda liretilmesi geregidir. Daha a~lk bir deyi~le,
bireyin toplumsalla~tIrma slire~leri sonucunda kimi toplumsal degerleri
benimseyecegi, ancak bu ve diger degerlerin bilimsel sonu~lara yon vermemesi
gerektigi konusunda, her iki bilim insam birle~mektedirler. Weber, " ... kanaat
sahibi olmanm, bilimsel nesnellikle hi~bir akrabahgl. .. " bulunmadlgml26 a~lk
ve net bir bi~imde ileri slirerek, "yanslzhk" ile "nesnellik"in aym anlamma
gelmediklerinin altml kahnca ~izmi~tir.
Ger~ekten,

bilim insam da toplumdaki diger bireyler gibi "yanh"dlr, ama
inceleme ve ara~tlrmalan araclhglyla varacagl sonu~larm "nesnel" oImasi
gerekir. NasIl ki, yargl~ yasalardan "yana" ancak "nesnel" ol~tiler i~inde bir
karara varmak zorunda ise, bilim insammn da inandlgl degerler yonlinde degil,
bilimsel ger~eklerin l~lgmda nesnel sonu~lara varmaSI bekleni~7.
Ozet olarak Durkheim ile Weber, ki~isel deger ve inan~larla bilimsel ~ah~malar
arasma "mesafe" konmaSI zorunlulugunda birle~mektedirler. Hem Durkheim
hem de Weber, giinllik siyasal slire~lere uzak duran ki~iler oImaml~Iardlr.
Durkheim pozitivist ve rasyonalist bir bilim insam olarak, ihtilallere kar~l,
ancak hlzlandlfllml~ evrimsel stire~lerden yanadlr. Ate~li bir curnhuriyet~i ve
laiklik savunucusu olup, bu ~izginin egiticilerin egitildigi liniversitedeki
pedagoji kurslannda da slirdlirlilmesine bliylik bir ozen gostererek katkIda
bulunmu~tur. Kolektivist olmamakla birlikte kamu yararmdan yanadlr ama
"siyasetin mutfagl"ndan, kIsacasl eylemli siyaset~ilikten uzak durmu~tur28.
Durkheim gibi "sekliler" bir dli~linlir olan Weber, anayasal monar~i ile
cumhuriyet arasmda bir se~im yapmaIlll~tlr. Onun asIl onem verdigi
parlamenter sistemde tam olarak ger~ekle~mesini istedigi "demokratik"
rejimdir. Bu amaca yonelmek ko~uluyla siyasal olu~umlar a~lSlndan se{:ici
25
26
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olrnaIlli~, liberal muhafazakarlardan sosyal demokratlara kadar uzanan bir <;izgi
lizerinde, ama aglrhkh bir bi<;imde liberalizme bagh kalarak, siyasetin
mutfagma girmekten <;ekinmemi~tir29.

Boylece her iki sosyolog da, belli siyasal gorli~lere sahip olmu~lar, hatta siyasal
eylemlerde de bulunmu~lar, ancak kesinlikle bu yonelimlerini bilimsel
<;ah~rnalanna dogrudan yansltmaml~lardlr. Ancak ku~kusuz Durkheim ile
Weber'in yapltlan bliylite<; altma ahmr, tlimceler ve sozclikler taramr, aynca
a~km yorumlar yapdacak olursa kimi siyasal tonlamalan bulup <;lkarmak
olanakhdlr30 .

Durkheim

ile

Weher'in Toplumhilimsel
Kimi Zorluklar

Yonteme

KatkIlanmn

Kar~1l1a~tmlmasmdaki

Durkheim ile Weber' in yontembilim baglammda yakla~lm a~llan, aynntdardaki
farkllhklara kar~m bliylik ol<;lide dogrusalhk gostermektedir denebilir. Ne var
ki, 0 donemde toplumbilimsel yontem hen liz glinlimlizdeki a~amasma31
ula~madlgl i<;in, her iki· sosyologun bu a<;ldan kar~lla~tlfllrnaSl kimi koklli
zorluklan i<;inde banndlrmaktadlr. Ger<;ekten Durkheim ile Weber' in
toplumbilimsel yonteme yakl~lmlan ve soz konusu yontemin temel ilkeleri
dl~mda kalan gorli~leri, belli bir dizge altmda kar~da~tlfllabilir olmaktan bir
hayli uzaktlr.
Daha once de deginildigi gibi, Durkheim toplumbilimsel yontem hakkmda
kaleme aldlgl "Sosyolojik Yontemin Kurallan" adh kitabm132 1885 Ylhnda
yaymlanIlli~tlr. Ancak bu kitabm birinci boliimli toplumbilimin temel
kavramlanna aynlml~tlr. Weber'e gelince, onun toplumbilimsel yontem
hakkmdaki gorli~leri <;e~it1i rnakaleleri bir araya getirilerek ve ollimlinden sonra
"Bilim KuraIlli Hakkmda Toplu Makaleler" adl altmda 1922 ythnda bastlml~tlr.
Bu derlemede de yontembilime ili~kin gorli~ler yamnda, toplumbilimin temel
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kavramlanna yer verilmi~tir. Winckelmann 1968 yllmda Weber'in
"Yontembilim YazIlar"m1 33 yaymlandlgmda, onun dogrudan yontembilimle
ilgili olmayan kimi yazIlanm bu kitaba almarru~ olmakla birlikte, gene de
Weber'in "Toplumbilimin Temel Kavramlan" adh makalesine bu basktda yer
vermekten kendini ahkoyamaml~tlr.
Ote yandan her iki sosyolog, yukanda adI gec;;en kitaplan ya da toplu yazIlan
dl~mda, tezlerinde ve diger yapltlannda da yontembilime ili~kin gorti~lerini dile
getirmi~lerdir. TUm bu yapltlar incelendiginde, soz konusu gorti~lerin belli bir
geli~im C;;izgisi izledigi 34 ve en son tarihli yaymlarda son bic;;imine kavu~tugu
gozlenecektir. ~erc;;evesi slmrh bir makalede tUm bu aynntllan ele almak
olanakslz oldugu ic;;in, ister istemez her iki sosyologun toplumbilimsel yonteme
ozgun olarak yaptIklan dU~tintilen kimi katkIlanna yer verilecektir35 .

Durkheim'm Toplumhilimsel Yonteme KatkIlan
"Toplumbilimsel Yontemin Kurallan" adh kitabmda Durkheim, slrasIyla
konulan ele alml~tIr:

~u

l. Boltim: Toplumbilimsel Olgular (bUtUnU) Nedir?

2. BoIUm: Toplumbilimsel Olgulan inceleme Kurallan.
3. Boltim: Normal ile Patolojik Olanmm Farkhla~tmlmasma ili~kin Kurallar.
4. BolUm: Toplumsal Tiplerin

Olu~turulmasl

Kurallan.

5. BolUm: Toplumbilimsel Olgulan AC;;lklama Kurallan.
6. Bollim: Kamtlann ileri StirUlmesi Kurallan.
Yukandaki ba~hklardan toplumbilimsel olgular daha c;;ok toplumbilimsel
kavramlarla, normal ile patolojik olanm farkhla~tmlmasl ise psikoloji ya da
sosyal psikoloji ile ilgili gorUldUgti ic;;in inceleme dl~l blrakIlacaktIr.
Durkheim'in toplumbilim ve yontemi tizerine gorU~lerini degerlendirirken, onun
"toplumsalm toplumsal olanla" aC;;IklanmasI hakkmdaki katl tutumunu goz ardl
etmemek gerekir. Bu onkabul onun "sosyolojizm" yapmakla, yani toplumlarda
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olu~an

her olgu ve olaYl yalnzzca toplumbilimle a<;lklamaya yonelmekle
su<;lanmasllla yol a<;ml~t1r. Soz konusu tutumun, 0 gilnlere dek fe1sefe ve
ekonomi politige ili§tirilmi§ bir konu gibi algllanan toplumbilimin, baglmslz bir
bilim dah haline getirilmesi ugruna giri~ilmi~ bir sava~lmlll u~ noktasl olarak
anla~tlmasl da olanakhdlr36 . Ancak bu ~1k1~ noktasllllll, Weber' in anlaYl~1ll1ll
tam da kar§ltlnz olu~turdugu a~tk~a ortadadtr. Daha once de deginildigi gibi,
Durkheim toplumu, toplumsal olandan hareketle irdelerken, Weber'in bireyin
toplumsal eylemlerinin izlerini silrerek toplumu a~lklamaya ~ah~t1g1
gOrillmektedir.
Durkheim'lll "Toplumbilimsel Yontemin Kurallan" adit kitabllllll 1901 Ylhnda
ger~ekle~tirilen 2. basklsllla yazdlgl onsozdeki bir saptamast dikkat ~ekicidir.
Durkheim burada, yontemlerin ge~ici oldugunu, ~UnkU bilimin geli~mesiyle
yontemlerin de degi~ebilecegini dile getirmekte 37 , boylece bilim ile yontem
arasllldaki gerekirci (determinist) baga, ba~ka bir deyi~le hem bilimin yonteme
hem de yontemin bilime, birbirlerini degi~tirecek ol~ilde etkide
bulunabilecekleri ger~egine a~lk~a gondermede bulunmaktadlr.
Ote yandan kitablll giri~ bOlilmUnde, Spencer, Mill gibi bilim insanlannlll
degerli katktlarda bulunmu~ olmakla birlikte, toplumbilime jjzgu bir metodoloji
geli~tirme yonilnde hi~bir ~aba gostermediklerine deginilmektedir. Durkheim'a
gore bu ve diger toplumsal bilimciler, tilmden gelim ve tUme vanmlll
avantajlanlll, aynca soz konusu alandaki temel ba~vuru kaynaklanlll saymakla
yetilllni~ler, ancak olgulann gozlemlenmesinde uyulmasl gereken kurallan,
onemli sorunlarlll nastl ve hangi yolla saptanacagllll, incelemelerin hangi yonde
yilrilyecegini, ozel ara~tlrma tekniklerini, kalllt1ann ortaya konmasllldaki
kurallan tilmilyle goz ardl etmi~lerdir38.

Toplumhilimsel Olgulan inceleme Kurallan
Durkheim'a gore, toplumbilimsel olgulann ~eyler gibi incelenmesi, ilk ve en
onernli temel kuraldlr. Her ne kadar Comte ve Spencer toplumsal belirtileri
dogal olgular olarak a~tklamt~larsa da, ona gore bu olgulan §eyler gibi ele
almarnt~lardlr. Durkheim toplumsal belirtileri ~ey1er gibi ele aimallln, onlan
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azellikleri a<;lsllldan veriler ~eklinde gormek oldugunu soyler ve bu tlir bir
yakla~llnlll bilimselligin <;lkl~ noktasllli olu~turdugunu vurgular. Ona gore
toplumsal belirtileri dl~ dlinyanlll ~eyleri gibi incelemek ve bu toplumsal olaylar
tlim karakteristik ozellikleri banndlrmasalar bile, soz konusu ozelliklere
sahiplermi~ gibi i~lemde bulunmak gerekir39 .

Bu noktada Durkheim'in ~eyleri ile Weber'in saf (ideal) tiplerinin azellikleri
arasllldaki benzerlik gozden ka<;mamaktadlr. Weber de saf tiplerini
olu~tururken, bu kahplar i<;ine slk slk rastlanmayan ve daglmk bir bi<;imde
bulunsalar da, saf tipler i<;in karakteristik (tipik) olan ozelliklerin mutlaka
kattlmasl geregi lizerinde durmaktadlr40 . Hemen gorlilecegi gibi her iki sosyolog
da, toplumsal olgu ve olaylan irdelerken, farkh adlandlrmalar yapml~ bulunsalar
da, olabildigince nesnel kimi alr;utler olu~turma amaclllda birle~mektedirler.
Durkheim, toplumsal olgulan ~eyler gibi incelemenin kurallanm slralarken,
oncelikle ba~ka bilim dallannm ortaya koyduklan kavramlan sistematik bir
bi<;imde temizlemek zorunluluguna deginir. Ote yandan toplumu irdelerken,
sosyologu en <;ok zorlayan durumun, duygulann i~e kan~masl olduguna dikkat
~eker. Ona gore ozellikle siyasal ve dinsel inan<;lar, ara~tlrmacmm toplumsal
ger~ekleri tam anla1ll1yla ortaya koyabilmesinin onlindeki en ~etin engellerdir.
Soz konusu engeller hem ir;ten hem de dl.Jtan etkilerini gosterirler41.t~ten, <;linkli
sonu<;ta ara~tlrmaci da belli bir toplum ile onun degerlerinin bir lirlinlidlir ve
nesnel ger~eklere ula~abilmek i~in kendini a~mak zorundadlr. Dl~tan, ~linkli
ortaya koyacagl bilimsel sonu<;lar belli inan~lara sahip ki~ilerce aClmaSlzca
(dli~manca) ve duygusal bir bi~imde yerden yere vurulacaktJr.
Durkheim' a gore, olumsuz bir nitelik ta~lyan bu kurah ki, bu kural sosyologa
vlilger (amiyane) gorli~lere kar~1 durma gliclinli verir, mutlaka ikinci bir a~ama
izlemelidir. Bu noktada sosyolog, ele alacagl ~eyler ile sorunlan tammlamak
zorundadlr. ~linkli her tlirlli kamtlama ve belli kuramlar olu~turma ~abasllllll
temel diregi bu tammlardlr. Soz konusu tammlann nesnel kimlik
kazanabilmeleri i<;inse, belli kimi gorli~lerden degil, ~eylerin i~erdigi
kendilerine azgu niteliklerden hareket etmek gerekir.
inceleme konusu olarak her zaman, onceden ortak dl~ belirtilerine gore
tammlanml~ olgu gruplan (aile, mlilkiyet, su<; gibi) se<;ilmelidir. Ancak vlilger
39
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bilgiler dtizleminde, stirekli bir bi~imde kar~l kar~lya kaldlgl bu olgulan
sosyolog, aynen benimsemek yerine, vUIger a~lklamalann bilimsel ger~eklikle
klsmen orti.i~en yanlanm, ku~kusuz dikkate alacak fakat soz konusu a~lklamalar
toplumsal ger~egi yansltmlyorlarsa, yerine gore yeni adlandlrmalar yapacaktlr42.
Kavramlann ve olaylann araclhglyla tammlamalann gozden ge~irilerek yeniden
yapIlandmlmasl yontindeki Durkheim' m gorU~leri, Weber' in bu alandaki
~abalanyla btiytik Ol~tide orti.i~mektedir. Weber de tlpkt Durkheim gibi,
sozctiklerin degi~ik anlamlanm sergileyerek kendisinin ne kastettigini
anlatmaya ve bun a gore kavramlanm yeniden olu~turmaya ~ah~ml~, aynca yeni
tammlamalara ve adlandtrmalara giri~mi~tir43.
Durkheim'm ~eyler gibi incelenmesi gerektigini soyledigi toplumsal olgulan ele
uryuncu
kuralz,
herhangi
bir olgu
grubunun bireyin
almadaki
degerlendirmelerinden bagtmstz bir bi~imde irdelenmesi zorunlulugudur.
Burada Durkheim'm titizlikle tizerinde durdugu "toplumsah toplumsal olanla"
a~tklama ilkesi yeniden kar~tmlZa ~tkmakta ve Weber ile aralanndan ytizseksen
derecelik bir kar~lthk olu~maktadlr.

Toplumsal Tiplerin Olu~turulmasl Kurallan

Durkheim' a gore toplumlann slmflandmlmasmm, ba~ka bir deyi~le bir toplum
tipolojisi olu~turulmasmm ba~hca amaCl, bilimsel ~ah~malann daha ktsa yoldan
sonuca vardmlmasldlr. Ote yandan a~lklama ve slmflandlrma birbiriyle slkl
slkIya bagh iki stire~ anlamma gelmektedir. Smlflandlrma temel olarak
toplumsal tiplerin karakteristik ozelliklerine dayandmlmahdlr. Durkheim
toplumsal tipler olu~turulmasl ve bunlann slmflandmlmasma, bilindigi gibi
toplumsal morfoloji adlm vermektedir44 ve ba~hca iki ana toplum tipi tizerinde
durmaktadlr: Bunlardan birincisi, ~ok par~ah (segmentli) toplumlann bir araya
getirilmesidir ki, burada tam anlamlyla bir btittinle~meden ~ok konfederatif bir
birle~me soz konusudur. jkinci tip ise, gene ~ok par~ah toplumlann bu kez
birbiri i~inde erimesiyle ve bOylece tek bir btittin olu~turmaslyla ortaya ~lkar.
Ancak Durkheim, bu imalann kendisinin bir toplum slmflandlrmasl yapmak
istedigi anlamma gelmedigini, ~tinkU bu ttir bir yakla~lmm, kendi i~inde
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karma~lk

sorunlar barmdlrdlgtm, 0 nedenle asIl amacmm smzjlandmna
ilkelerini a~lklamak oldugunu soyler45 •

Durkheim'm ya~adlgl donem ve daha onceleri dikkate ahnacak olursa, bir~ok
bilim insammn tek bir geli~im ~izgisi uzerinde toplum tipolojileri olu~turduklan
gortilUr. Oysa hem zaman hem de uzam boyutunda her toplum, zorunlu olarak
aym geli~im ~izgisini izlemerni~tir. i~te bu nedenle Durkheim'm slmrlarl belli
bir toplum slmflandlrmasl yapmaml~, yalmzca bOyle bir tiple~tirmenin
ilkelerine deginmekle yetinrni~ olu~u, onun bu konudaki ilgin~ ve hepsinden
onemlisi ozgiin yamm ortaya koymaktadlr. Soz konusu yakla~lmm ozelligi,
ara~tlrmacmm bir ya da birden ~ok toplumu irdelerken daha onceden
kurgulanml~ ~emalardan hareket etme yerine, belli slmflandlrma ilkelerine
uymak ko~uluyla, konusunun niteliklerine gore yeni slmflandumalar
yaratmasldlr.
Weber de saf (ideal) tip kahbml bir~ok alanda kullanffil~ olmakla birlikte, bu
slmflandlrmalan belli bir zaman ve uzam boyutunda olu~turdugunu belirtmi~ ve
dolayh olarak yeni kimi inceleme ile ara~tlrmalarda soz konusu tiplerin gozden
ge~irilerek, gerekirse yeniden kurulmasl zorunluluguna i~aret etmi~tir46.

TopIumhilimseI Olgulan A~lklama Kurallan

Durkheim toplumsal tipolojinin, olgulann gruplandmlmasl a~lSlndan bir ara~,
, toplumsal morfolojinin ise bilirnin asIl onem ta~lyan a9zk1ayzcl yanma giden bir
yol oldugunu soyler. Bir toplumsal olgunun a~lklanmasma giri~ildiginde, bu
olguya etki yapan ilk nedenin ve yerine getirilen i~levin derinlemesine
incelenmesi gerekir. Ancak bir toplumsal olguyu belirleyen neden, bireysel
bilin~te degil, dogrudan zaman bakIffilndan eskilere dayanan toplumsal
olaylarda aranmahdlr. Bir toplumsal olgunun i~levi ise, mutlaka toplumsal
amaCI ile ili~kisi a~lSlndan ele ahnmahdu47 • Durkheim'm toplumbilimsel
olgulan a~lklama kurallarl konusunda ileri stirdUgti ilkeler, tipolojinin
olu~turulmasma ili~kin kurallarla birlikte okundugunda, onun neden ABD'de
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yapzsal i~levselcilik 48 aknrunm en onemli temsilcilerinden saYlldlgml a<;lk<;a
ortaya <;lkarmaktadlr.

Aslma bakthrsa Yaplsalclhk ve i~levselcilik, bir kavram <;ifti olu~tururlar.
C;tinkti her yapl belli bir i~levi yerine getirmek tizere kuruldugu gibi, i~levlerin
de etkililik ve stireklilik gosterebilmesi i<;in bir yaplya gereksinimleri
olagelmi~tir. Ku~kusuz Durkheim'm i~aret euigi tizere, zaman i<;inde i~levlerin
bi<;im degi~tirmesi, bu degi~ikligin ise yapdann yeniden kurulmasma dek
varabilecek geli~melere yol a<;maSl olanakhdlr. Gortildtigti gibi yalmzca i~levler
degil, onlara bagh olarak yapllar da devingen bir nitelige sahiptirler. <;tinkti
yapdar ilk bakt~ta aym adlan ta~lsalar bile, i~lev btiytik ol<;tide ya da tilmtiyle
degi~tigi takdirde, artlk ba~ka yapllar kimligine btirtinmti~ olurlar.
Weber' e gelince, 0 da en genel anlarmnda yaplsal i~levselciligi yapltlannda
ortaya koymu~ olan bir sosyologtur. Bu baglamdaki en a<;lklaYlcl gorti~leri,
onun hukukun ve me~ru otoritenin <;oztimlemeleri tizerine yazdlklannda yer
almaktadlr49 •

Kamtlarm lleri Siiriilmesi Kurallan

Bir olaym bir digerinin ilk nedeni olmasl durumunda, Durkheim'a gore
kar~zla~tzrma yontemine ba~vurulmasl gerekir. Boyle durumlarda, her iki olayda
da nedenlerin aym zamanda var olup olmadlklanna baklhr. Bu yolla bir olaym
diger bir olayla ili~kisi bulunup ortaya <;lkanlmaya <;alt~lhr. Bu tilr bir i~lem
nedensellik bagznzn saptanabilmesi a<;lsmdan zorunludur ve esasen
toplumbilimsel a<;lklamanm asd amaCl da budur. Kar~tla~tlrma yontemi, iki ya
da daha <;ok olaym benzerlik ve farkhhklanm ara~tlflr. Ne var ki, boylece
bulunan benzerlik ve farkhhklarm tist tiste Ylgtlmasl asIa yeterli olmaYlp,
bunlarm ele~tirel bir elemeye tabi tutulup denetlenmesi gerekir. 50
Gortildtigti tizere Durkheim' a gore, ampirik ara~tlrmanm degeri asIa <;ok saYlda
bulgunun uzun listeler ~eklinde slralanmaslyla Ol<;tilemez. Boyle bir durumda
ara~tlrma aqzklayzcz degil, betimsel bir kimlige btirtinmti~ olur. 0 nedenle,
anlatlm gticti ytiksek olan bulgulann ele~tiri stizgecinden ge<;irilerek bir se<;ime
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tabi tutulmasl ve slirekli denetIenmesi gerekir. i~te ancak bu yolla nedensellik
bagznzn bulunmasl olanakh hale gelir. Ku~kusuz bu slire~ i~inde kar~lla~tlrma
yontemi ve bilimsel yorum ~ok bliylik onem ta~lmaktadlr.51
Durkheim "Toplumbilimsel Yontemin Kurallan" adh yapltma yazdl~ son
sozde, herhangi bir yeni bilim dahnm (sosyoloji) felsefeden ve diger alanlardan
baglmslZhgml kazanabilmesi i~in, her ~eyden once kendine ozgli yontemlerini
geli~tirmesi gerektigine bir kez daha vurgu yapmaktadlr. Ona gore,
toplumbilimsel yontem zaman i~inde geIi~erek daha glivenilir bir a~amaya
gelecektir. Ancak bOyle bir yontemin uymasl zorunlu olan asgari kurallan vardu
ki, bunlann ba~mda nesnellik gelmektedir. Nesnellik toplumbilimin temelindeki
en onemli ogedir ve inceleme ile ara~tlrmayl her a~amada adlm adlm izlemekle
yliklimllidlir. 52
Durkheim'm ayrmtlh bir bi~imde yontem ve teknikieri ele almak yerine,
toplumbilimsel yontemin kurallanna deginmi~ oimasl, belki hafif bir dli~
kmkhgl yaratabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, bu konuyu i~lemesindeki aS11
ama~, toplumbilimin baglmslzilglnl savunmak ve ileride geli~tirilecek
yonternlerle tekniklerin hangi ilkelere (kurallara) uyularak olu~turulmasl
gerektigini dile getirmektir. Kaldl ki, bu yapltlm ilk kez yaymladlgl 1895
Ylhnda toplumbilimsel yontemler bir yana, dogrudan toplumbilim bile henliz
sistematik bir blitlinllige kavu~turulamaml~tl.

Weber'in Toplumbilimsel Yonteme Katkdan
Daha once de belirtildigi gibi, Durkheim'dan farkh olarak Weber
toplumbilimsel yontem hakkmdaki gorli~lerini ya~arken sisternle~tirememi~, bu
konuda yazdlgl makaleler ollimlinden sonra derlenerek bir araya getirilmi~tir.53
Weber' in "Yontembilimsel Yazllar" adh yapltmda
aimaktadlr:

~u

ana

ba~hklar

yer

1. Toplumsal Bilimler ve Toplumsal Politika Bilgisinin Nesnelligi.
2. ideal Tip, Eylemlerin Yapisl ve Davram~larm Y orumu.
51
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Koing, Einieitung ... , s.74-75.
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Burada esas olarak 1922 baslh derlemeden degiJ, 1968 yilmda yaymlanrru~ olan "Yontembilimsel
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3. AnlaYlcl Toplumbilimin Kimi Kategorileri Uzerine.
4. Me~ru Otoritenin U<; SafTipi.
5. Deger Yargllanndan Annmamn Anlaml.
6. Toplumbilimsel Temel Kavramlar.
Yukandaki ba~hklann alt bOltimleri incelendiginde, kimi konularda tekrarlara
ve dogrudan yontembilimle ilgili olmayan konulara rastlanacaktJr ki, bu durum
Weber'in oltimtinden once yontembilime ili~kin makalelerini gozden ge<;irip
sistemle~tirememi~ olmasmdan kaynaklanmaktadlr. 0
nedenle Weber'in
toplumbilimsel yonteme gorece ozgtin katkIlan irdelenirken, yukandaki ~emaya
baglJ kahnmayacaktIr.
Oncelikle Weber'in Durkheim'dan farkll bir bi<;imde toplumsal olgulardan
degil, toplumsal eylem kavrammdan <;lkarak, toplumu a<;lklamaya <;ah~tIglm
ammsamak gerekir. Anla~llmast gti<; yanlt~ anla~llmast kolay bir bilim insam
olarak nitelenen54 Weber'in toplumsal eylem kavramt, onun toplumbilimin
tabamm psikolojiye kaydtrmakla su<;lanmasma neden olmu~tur. Oysa toplumsal
eylem, bireyin ba~kalannm ge<;mi~teki ya da hali hazlrdaki davram~lanna
olabilecegi gibi, gelecekte beklenen davram~lan da dahil olmak tizere, tUm
anlamlz davram~lanna yoneliktir. Daha a<;lk bir deyi~le, burada bireyin keyfince
bulundugu davram~lan degil, toplum tarafmdan belirlenen ve denetlenen
toplumsal davram~lan soz konusudur. 55

Toplumsal Bilimlerde Nesnellik
Weber, ba~langl<;ta tUm toplumsal bilimlerin devlet politikalanna yol gostermek
gibi pratik bir amaca yoneldiklerini, daha soma bu noktadan uzakla~makla
birlikte, "olan" ve "olmasl gereken" ile bilim arasma mesafe koymaYl
savsakladlklanm soylemektedir. Oysa ona gore, toplumsal bilimlerin amacl asIa
baglaYlcl normlar ve idealler tireterek, uygulama i<;in re(jeteler yazmak degildir.
Ote yandan, herhangi bir konuda belli bir kamya sahip olmakla, nesnellik
arasmda hi<;bir <;eli~ki yoktur56 .
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Weber'in toplumbilimsel yontem hakkmdaki gorti~lerini olu~tururken attlgl ilk
adlm, kullandlgl kavramlan titizlikle ve ele~tirel bir bic;imde yeniden
taOlmlamasldlr. Deyim yerindeyse dti~tincelerinin gerc;ege uygun olarak
anla~llabilmesi ic;in, okuyucuya bir ttir sozltik vermi~tir. Ne var ki, bu
kavramlan yeniden in~a etme e;abasl, fazlaslyla aynntIlar ve orneklerle ortildtigti
ie;in, kimi zaman ie;inden C;lktlmaz bir hal alml~, bOylece Weber hedeflediginin
tersine btisbtittin anla~Ilamaz, daha da kottisti yanh~ anla~Ilan bir noktaya dogru
yol alml~tlr57.
Kendi deyi~iyle, tiniversitelerde "ktirsti peygamberlerinin" (Kathederpropheten)
ve ktirsti demogoglannm c;ok bulundugu bir donemde ya~adlgl ic;in Weber
ozellikle alan ile olmasl gereken arasma kesin slOlrlar koymu~, bilimin
amacmm yalOlzca kamtlanabilir gerc;ekleri ortaya C;lkarmak oldugunu
soylemi~tir. Bu hedefe yonelirken neden-sonu9 ili~kilerine dayanan bir
nesnelligin onemine stirekli bir bic;imde vurgu yapml~t1r58.

Saf (ideal) Tipler
Weber'in birc;ok digerleri gibi uzun taOlmma gore, saf tipler ~u anlama gelir:
"ideal tipler bir ya da birkae; gorti~ aC;lSlndan tek tarafll olarak c;ogalttlan ve tek
tarafh olarak on plana gee;irilen bu gorti~ ac;tlan baktmmdan, kendi ic;lerinde
btittinlUk gosteren zihinsel kurgular olmaya elveri~li, kimi zaman slk slk, kimi
zaman ise az rastlanan, yer yer hie; rastlanmayan, dagmlk ve pek goze
c;arpmayan tek tek gorUnttilerin birle~tirilmesiyle kazamhr. Bu zihinsel kurgular
kavramsal safhklan ic;inde hic;bir zaman gerc;ek ya~amda bulunmazlar. .. Her tek
tek olayda gerc;egin bu ideal tiplere ne dereceye kadar yaktn ya da uzak
oldugunun saptanmasl gerekir. 59 Weber'in bu uzun ttimcesi, onun dilinin ne
denli c;etrefil oldugunu anlatmaya yeter ve bu nedenle "Max Weber bulmacasl
henUz tam anlamlyla e;ozUlememi~tir,,60 diyen yazara, bir dereceye kadar hak
vermemek elde degildir. Oncelikle Antik Yunancadan Franslzcaya oradan da
Almancaya gee;en ideal sozcUgU bir yandan "ancak dti~Uncede var olan" ote
yandan "tilkusel" anlamlanna gelmektedir61 . Weber bu sozcUgti birinci
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A. Hlibscher, Deutsche Geisteswelt, n. Cilt, Darmstadt - Babed Baden - Genf \953, 5.185.
Lutz Mackensen, Etymologisches Wiirterbuch, Stuttgart 1966, s.173.

36

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 21. Say!

aniamlllda kullanml~ ve hatta kimi yanh~lan onlemek kayglslyla, ideal yerine
bin;ok kez "saf tipler" (reine Typen) tamiamasllll yeglemi~tir.
Saf tipler her ~eyden once, akIlcI yollardan elde edilen soyut dU~Unsel (zihinsel)
kurgulardlr. Bu soyut dU~Unsel kurgularda toplumsal olaylarda bulunan ~apraz
ozelliklere yani toplumsal gen;ekligin karma~lk dogasl nedeniyle ortaya <;lkan
ve bu anlamda belli bir somut olay baglammda tipik olmayan ozelliklere yer
verilmez. i~te bu nedenle saf tipler soz konusu safhklan i<;inde, tlpkt saf su ya
da saf havamn dogada bulunmamaSl gibi, karma~lk nitelikteki toplumsal
ya~amda yer almazlar. Saf tipleri Oltalama tiplerden aYlran en onemli ozellik,
belli bir toplumsal olgu ya da olayda goze <;arpan en ba~at ogeler yamnda,
daglllik (diffus) ve pek goze ~arpmayan (diskret) belirtilere de yer verilmesidir.
Saf (ideal) tipler tUm bu ozellikleri kapsar, <;UnkU ama<; soyut dti~Unsel bir kurgu
olan saf tipler ile ger~ek ya~amdaki somut olaylan kar~Ila~tlrmak, bOylece tUm
benzerlikleri, farkhhklann ise nedenlerini ara~tlfmaktlr.62
Weber bUytik yank! uyandlran saf tiplerini yalmzca a<;lklamakla yetinmemi~,
aynca toplumsal eylemin, hukukun, me~ru otoritenin vb. saf tiplerini de
olu~turarak, bunlan bilimsel tezlerinde ba~anyla kullanml~tlr.
Denebilir ki,
Weber' in toplumbilimsel yonteme en ozgtin ve kahcl katklsl, saf tipleri
olu~turmu~ olmasldlr. Bu tipolojiden bugUn bile toplumbilim yanlllda diger
toplumsal bilimlerde de yaygm olarak yararlamlmaktadlr. Ancak, bu noktada
dikkat edilmesi gereken <;ok kritik bir konu vardlr. Weber' in de i~aret ettigi gibi
saf tipler amaf degil, tek tek olaylann saptanmasl, anla~tlmasl ve a<;lklanmasl
i~in ba~vurulan bir araftlrlar.
Ote yandan saf tiplerin her yeni ara~tlrmada ve her farkh olgu ve olayda tekrar
gozden ge<;irilmeleri, varsa tipik olmayan ozelliklerden anndmlmalan ve yeni
tipik ozelliklerin de bu tiplere eklenmeleri zorunludur. ~Unkti saf tipler, belli bir
zaman dilimindeki ve belli bir toplumdaki olaylar gozlenerek olu~turulmaktadlr.

AnlaYICI Toplumhilim Yakla~lml
Weber "toplumsal eylem" kavraIlliyla, bireyin ba~kalanmn davram~lanna
yonelen eylemlerini anlatmaya ~ah~maktadlr. Bireyin bu nitelikteki eylemleri
ile ba~kalanmn davram~lanna yonelmeyen, bu baklmdan "oznel" kimlikte olan
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eylemlerinden aynlabilmek i<;in, i~te bu anlaYlcl toplumbilim (verstehende
Soziologie) yakla~lmlm geli~tirmi~tir.
Weber'e gore "anlamak" kavraffil ba~hca iki a<;ldan ele ahnabilir: Oncelikle bir
eyleme baglanan anlaml pratik bilgilerin yardlmlyla kavramak olanakhdlr.
Bagmp <;aglran bir ki~inin, odun kesen birinin, kaplYl a<;mak i<;in tokmaga el
atan ki~inin bu davram~lan, akIlel yoldan ve pratik bilgilerin araclhglyla hemen
anla~dlr. Ancak bu a~amada bireyin, dU~Unce, duygu ve eylemlerinin ger<;ek
motifleri (saikleri) henUz belirgin olmadlgl i<;in, soz konusu anlaYl~tan bir
yontem olarak soz etmek olanakslzdlr. Buna kar~lhk, kIskan<;hk, hastahk
derecesinde kendini begenme ya da kInlan gurur nedeniyle ortaya <;lktlgml
bildigimiz bir hiddet histerisini, bu kez motifleri a<;lsmdan da anlamak
olanaklldlr.
i~te <;e~itli bi<;imlerde beliren eylemlerin ger<;ek motiflerinin de ogrenilebildigi
ya da bilinebildigi bu a~amada, olgu ve olaylarl anlaYl~, artlk bilimsel bir
yontem niteligini kazanmaya ba~lar. Soz gelimi, odun kesen ki~inin bu i~i kendi
gereksinimi i<;in mi, yoksa para kazanmak amaclyla ffil yaptlgl biliniyorsa, bu
takdirde odun kesme eylemini bilimsel olarak a<;lklamak olanaklldlr. 63

Ancak anlaYlcl yakla~lmm uygulanmasmda, kimi gU<;IUklerle kar~Ila~Ilmasl
ka<;lmlmazdlr. <;UnkU bizzat eylemde bulunan birey <;ogu kez motif ile eylemi
arasmdaki bagl ger<;ege uygun bir bi<;imde kuramayabilir. Ba~ka bir anlatlmla,
bireyin eylemi Uzerinde birden <;ok motif (saik) etkili olabilir. Soz konusu
saiklerden hangisinin daha baskin oldugu ve eylemini daha <;ok etkiledigi, en
dUrUst bir birey tarafmdan bile bilinmeyebilir. Kaldl ki, eylemde bulunan
bireyin dile getirdigi saikler yamnda, bilin<;li ya da bilin<;siz olarak sakladlgI
kimi saikler de bulunabilir. Weber'e gore boyle bir durumda, yorumlaYlcl
kavrayl~ yontemine ba~vurmak gerekir. Eger bu yolla da bilimsel ger<;ege uygun
bir a<;lklamaya ula~damlyorsa, di#ilnsel deney (das gedankliche Experiment)
gibi pek gUvenli olmayan bir yolu denemek gerekir. Ba~ka bir deyi~le, saikler
zincirinin diger halkalanmn dU~Unce yolu ile bulunmasl ve bu varsaYlmlara
gore olasl cereyan tarzl hakkmda sonu<; <;lkanlmasl zorunda kahmr. 64
AnlaYlcl toplumbilim yakla~lml bireyin eylemlerine bagladlgl saikleri bulup
<;lkarmaya yoneldigi i<;in, a<;lk<;a toplumsal psikoloji hatta dogrudan salt

63

64

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, L Cilt, KOIn-Beriin 1964, s.6-7.
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psikoloji alanlOa girmektedir denebilir. Bu nedenle anlaYlCl toplumbilim
yontemi, zamamnda aglr ele~tirilere ugraml~tlr. Ne val' ki Weber'in bu
yakla~l1m uzun yIllar unutulmaya terk edildikten sonra, 1970'li yillardan bu
yana yeniden uluslararasl onem kazanmaya ba~laml~tlr65.

Deger Yargilarmdan ArmIDa ilkesi

Weber'e gore diger toplumsal bilimler gibi toplumbilim de deger yargIlanndan
annml~ (frei yom Werturteil) olmah, bireysel deger yargilan ampirik
ara~tmnalara kan~tmlmamahdlr. Deger yargllanndan annabilmenin tek yolu,
olan ile olmasl gerekenin kesin C;izgilerle birbirinden aynlmasldlr. Oysa
toplumsal stirec;lere dogal yasalann egemen oldugunu savlayan gorti~, olanlO
degi§tirilemez; toplumsal olaylan tek yonlti geli~im kuramlanyla aC;lklamaya
c;ah~an aklm ise, olu~un ka<;lnzlmaz oldugunu, boyle bir aymmlO yaptlmaslOa
kar~l, ileri stirmti~ttir66.
Weber deger yargIlanndan armma ilkesinin "degerlerin" toplumbilimsel aC;ldan
c;oztimlenmesine,
kar~Ila~tmlmasma
ve
ele~tirilmesine
asIa
engel
olu~turmadlglm, ancak degerler bireysel yargIlardan kesin bir bic;imde
annmakslzm incelenirse, vanlan sonuc;lann bilimsel niteliklerini yitireceklerine
i~aret eder67 .
Weber' in yontembilime ili~kin gorti~leri arasmda tizerine en c;ok ~im~ekler
c;eken, deger yargIlanndan armma ilkesi olmu~tur. byle ki, bu ilkeyle ilgili
olal'ak ytirtittilen hararetli tartl~malar, Yillar boyu makalelerin ve kongrelerin
ba~hca konulan araslOda yer alml~, hatta bu stirece "deger yargIlan kavgasl"
(Werturteilsstreit) adl verilmi~tir68.
Deger yargllanndan arlOma ilkesi, hemen farkedilecegi, gibi dogrudan nesnellik
ile ilgilidir. 0 nedenle Weber'in neden ayn bir ilke geli~tirmek istedigi akla
gelebilir. Amac; aC;lk bir bic;imde, nesnel yakla~lmlan ayn bir ilke ile
gtic;lendirmek ve bilimsel sonuc;lara deger yargilannm kan~tmJmasml daha
etkili bir yolla engellemeye c;ah~maktlr.
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Klsaca degerlendirilecek olursa, Weber'in Durkheim'dan farkh olarak yalmzca
ilkeleri saymak ve tammlamakla yetinmeyip, kimi yontem kategorileri de
geli~tirdigi soylenebilir. Ozellikle saf tipler yontemini yalmz a<;;lklamakla
kalrnarnl~,
bir<;;ok incelernesini bu soyut ol<;;ti tiplere dayanarak
gen;ekle~tirmi~tir.

Sonu~

Durkheirn ve Weber'in toplumbilirnsel yonteme yaptIklan en ya~arnsal katkI,
her ~eyden once toplurnbilirnin bagzmszzizgmz kazanabilrnesi ve varhgml
stirdUrebilrnesi i<;;in, mutlaka kendine ozgti yonternlere sahip olmasl gerektigini
gorrnU~, aynca bOyle bir yonternbilirni olu~turmak arnaclyla ozgtin <;;abalar
sarfetmi~ olrnalandlr. Daha once de deginildigi gibi, aralanndaki en belirgin
fark, Durkheirn'm yontern ilkelerini a<;;lklarnasl, fakat daha ileri giderek yon tern
kategorileri kurrnarnl~ olu~udur. Ancak onerdigi yontem ilkelerine tUm incelerne
ve ara~tIrrnalannda son una dek bagh kalrnaya ozen gostermi~tir.
Gerek Durkheim gerekse Weber'in savunduklan yontern ilkeleri bugtin bile
degerini korurnakta, ozellikle postmodernist gorti~ler nedeniyle yeniden
gtincellik kazanrnl~ bulunrnaktadlr. Ger<;;ekten 1980'li Ylllardan bu yana,
bilirnde salt akIlclhga ve nesnellige kar~1 gti<;;lti bir sava~lrn ytirUtUlrnekte ve
toplurnsal degerler yerine bireye ya da kti<;;Uk gruplara ozgti tikel degerler ikame
edilrneye <;;ah~tlrnaktadlr. Oysa, nesnellik ile bilimsellik arasmda gerekirci
(determinist) bir bag vardlr ve nesnellik yoksa, bilirnsellik te yoktur. Ku~kusuz
bilirnsel bir <;;aba i<;;inde bulunan bireyin toplurnsalla~tIrrna stire<;;leri i<;;inde
kazandlgl kimi degerler vardlr ve gelecekte de olacaktu. Ancak bu degerlerin
asIa bilirnsel sonu<;;lara bula~tlf1lrnarnaSl gerekir. Dogalhkla bireyin tarafhhgl ile
nesnelligi arasma mesafe koyrnasl soylendigi denli kolay bir i~ degildir. Ne var
ki, nesnel tuturn ogrenilebilir ve oz ele$tiri ile dZ$ ele$tiri araclhglyla
desteklenerek, her incelerne ya da ara~t1rrna sUrecinin oncesinde, slrasmda ve
sonunda tekrar tekrar gozden ge<;;irilmek suretiyle ger<;;ekle~tirilebilir.

